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Sant Justí, màrtir
Corpus Christi
Col·lecta per Càritas
Sant Bonifaci, bisbe i màrtir
Sant Marcel·lí Champagnat, prevere i fundador
Beata Anna de Sant Bertomeu, carmelita descalça
Sagrat Cor de Jesús
Cor Immaculat de Maria
Diumenge X de durant l’any
Sant Bernabé, apòstol
Beat Alfons M. Mazurek, carmelita descalç
Sant Antoni de Pàdua, prevere i doctor de l’Església
Sant Eliseu, profeta
Diumenge XI de durant l’any
Trobada Grup Ecumènic i Interreligiós, a les 20 h.
Sant Lluís Gonzaga, religiós
El Naixement de sant Joan Baptista
Sant Ireneu, bisbe i màrtir
Sant Pere i Sant Pau, apòstols
Comunitat Cristiana Carmelites Descalços
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HORARI D’EUCARISTIES
Dies feiners: 8:00 (7:45: Laudes), 9:00 i 19:30 (19:15: Vespres)
Dissabtes: 9.00, 19.00 i 20.30
Diumenges i festes: 9:30 (Laudes i Eucaristia), 11:30, 12:30 i 19:00
Confessions: abans de les misses
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l’informatiu
De la por a la llibertat
En els moments posteriors a la
mort del Mestre, un gran remordiment paralitza el cor de Pere. Ha
fugit, s’ha amagat quan Ell més el
necessitava. Ha estat víctima covarda de la por i ara se n’avergonyeix.
Aquesta experiència de Pere és, en
diferent mesura, la dels altres deixebles, ésser humans de carn i os al
cap i a la fi.
Si ens hi fixem bé, els Fets dels
Apòstols ens van descobrint la condició real dels deixebles, els
“herois” que ha escollit Jesús. L’un
el traeix, l’altre el nega, altres el
deceben i la majoria s’amaguen.
Curiosament, en aquet context,
sembla que les dones tinguin
menys por a perdre res, i elles són
les primeres portadores de la bona
notícia, gràcies a la seva empenta
per arribar ben aviat al lloc i a l’experiència del Ressuscitat.
El primer bateig de l’Església naixent, després de la Resurrecció, és
un bany d’humilitat: el bateig en
l’Esperit que, en la seva debilitat,
els farà forts. L’Esperit no anul·la la
fragilitat, però la por que els ha

acompanyat, en els dies posteriors,
es canvia per una sorprenent valentia i una audàcia emocionada davant quelcom imparable, exposantse a donar-ho tot, fins i tot la vida,
per la veritat del missatge de Jesús
Ressuscitat.
La història de debilitats i pors, que
s’anirà repetint durant tostemps,
també es dona en els nostres dies.
Però, com sempre, avui cadascú de
nosaltres, que som Església, estem
cridats a rebre la gràcia de l’Esperit
de la Pentecosta que, davant les
dificultats, fa possible la novetat i
que tot reneixi. Amb l’Esperit, què
ens fa lliures, què ens pot fer por?
Extracte d’un article del
P. Miquel Márquez, provincial ocd

Vitralls
Gràcies al que es va poder recollir a la
col·lecta especial per la reparació dels
vitralls de l’església s’ha pogut pagar una
bona part del pressupost. Mitjan el mes
de juny es farà una nova crida per acabar
de cobrir el que resta pendent de pagament.
Els vitralls del fons de l’església i el gran
que presideix el cor i la façana són obra
del taller d’Antoni Oriach de Barcelona, ja
desaparegut, amb el disseny de l’artista
vidrier Pere Cànoves.
Grup de Litúrgia
L'Eucaristia és una celebració comunitària a la qual se’ns convida a tothom a participar-hi. Un servei que podem fer entre tots és el de lector o
de monitor. També fan un servei a la comunitat les persones que passen
la col·lecta.
Ja hi ha un grup de monitors que es van tornant, però seria bo que es pogués comptar amb algun voluntari més.
I pel que fa a lla proclamació de les lectures, volem animar als indecisos a
col·laborar. Només cal una mínima preparació i una lectura prèvia del text
que podeu trobar a la sagristia abans de cada missa.
Diaconat
El passat dia 6 de maig, el badaloní Joaquim Sabater, va rebre l’ordenació
diaconal de mans de l’arquebisbe Joan Josep Omella en una eucaristia
celebrada a la catedral de Barcelona. Des del nostre portaveu felicitem el
nostre veí Joaquim per aquesta nova etapa de servei a l’Església.
Benvinguda
Qui arribi a la porteria de la comunitat de Badalona el primer que es trobarà és una ceràmica amb la paraula "Benvinguts", obra del taller de les
carmelites descalces de Godelleta (València). Al rètol, que s’ha col·locat fa
pocs dies, també hi figura el nom de la comunitat, el nom i el número del
carrer, que fins ara no hi era, i un dibuix de l'escut de l'orde.

RESSONS D’ARREU
— Polònia és un cas a part pel que fa a les estadístiques de davallada
de vocacions a la vida religiosa a Europa. Fa poc temps que s’acaba
d’obrir un nou monestir de monges carmelites descalces a Wityny, a
tocar de la ciutat d’Elk, al nord del país. El convent, que s’ha aixecat
en gran part gràcies a les aportacions dels fidels, forma part de les 88
comunitats de clausura de Polònia que acullen unes 1.500 religioses
de diferents famílies religioses, d’un total de 40.000 persones
consagrades que formen part de 180 congregacions i ordes religiosos
masculins i femenins.
— SOLMUN és una ONG constituïda l’any 1998, ara fa doncs 20 anys,
per un grup de simpatitzants del Carmel de diferents punts d'Espanya
per donar suport als missioners carmelites de tres països de l’Àfrica
Subsahariana: Burkina Faso, Costa d'Ivori i Togo. Quan es va fundar
era molt necessària per facilitar als nostres missioners els mitjans per
cobrir les mancances socials que anaven trobant; ara, amb una nova
realitat africana en la qual els nostres religiosos ja són africans, és
quan pren més sentit i cal continuar alimentant aquests projectes fins
aconseguir el seu autofinançament o que ja no siguin necessaris. Per
col·laborar-hi, a partir d’1 euro al mes, es pot trucar al telèfon 697
654 203, o omplir i enviar per correu la butlleta que trobareu a la
pàgina web www.solmun.org
— Santa Teresa de Jesús tenia una gran devoció per sant Pere i sant
Pau, dels quals celebrem la festa aquest mes de juny. Al llibre de la
Vida hi trobem aquesta cita referida a ells: “Demanava molt a Déu
que no permetés que fos enganyada. Ho feia sempre i amb moltes
llàgrimes, i ho demanava també a sant Pere i sant Pau, dels quals el
Senyor m’havia dit que em guardarien de ser enganyada, ja que se
m’havia aparegut en la seva festa; i els veia sovint i molt clarament, i
no per visió imaginària, al meu costat esquerre. Eren molt senyors
meus, aquests gloriosos sants” (Vida, 29,5).

